
WYSTAWA

„ELEMENTARZ”
DZIECI W OBOZIE NA MAJDANKU

W 1939 roku wybuch³a II wojna œwiatowa. Historia tej wojny to równie¿ historia 

losów dzieci, których zmuszano do pracy niewolniczej, zabierano rodzicom 

i germanizowano. Tysi¹ce dzieci zosta³o zamordowanych i zamêczonych w obozach 

koncentracyjnych. Jednym z takich miejsc by³ obóz na Majdanku. Z obozem zwi¹-

zane s¹ losy dzieci bia³oruskich, polskich i ¿ydowskich. Du¿a czêœæ z nich by³a 

w wieku, w którym z "Elementarzem" w tornistrze idzie siê do szko³y

W³aœnie "Elementarz" uczy dziecko porz¹dkowaæ i opisywaæ œwiat. S¹ w nim za-

warte najprostsze kategorie spo³eczne le¿¹ce u podstaw relacji miêdzy cz³owie-

kiem a otaczaj¹cym go œwiatem. Charakterystyczn¹ cech¹ "Elementarza" jest to, 

¿e przedstawiony w nim œwiat pozbawiony jest okrucieñstwa i z³a. To z tego pro-

stego i naiwnego œwiata "Elementarza" zosta³y "wyrwane" dzieci i "wrzucone" 

w "Œwiat Obozu". By³ to Œwiat, w którym obowi¹zywa³ zupe³nie inny "Elementarz" 

- Elementarz Obozu Œmierci. 

"Œwiat Obozu", w którym znalaz³y siê dzieci by³ ca³kowitym zaprzeczeniem 

œwiata przedstawionego w "Elementarzu". ¯ycie w obozie przynios³o im zupe³nie 

nowe doœwiadczenia, takie jak: g³ód, selekcja, komora gazowa, codzienne obcowa-

nie ze z³em i œmierci¹. Pobyt w obozie powodowa³ trwa³¹ deformacjê i destrukcjê 

ich psychiki. 

Na wystawie opowiedziane s¹ losy czworga dzieci wiêzionych na Majdanku (¿y-

dowskich: HALINY BIRENBAUM, i HENRYKA ¯YTOMIRSKIEGO, bia³oruskiego: PIOTRA KI-

RYSZCZENKI, polskiego: JANINY BUCZEK - RÓ¯AÑSKIEJ). Jedno z nich zginê³o w obo-

zie, by³ to Henio ¯ytomirski.

Jest te¿, w sposób symboliczny, przywo³any los pi¹tego dziecka- najprawdopo-

dobniej ¿ydowskiej dziewczynki El¿uni. Wiemy o niej tylko to co zapisa³a w for-

mie wiersza na skrawku papieru: 

"By³a sobie raz El¿unia, 

umiera³a sama,

Bo jej tatuœ na Majdanku

W Oœwiêcimiu mama"

Karteczka z wierszykiem by³a ukryta w buciku znalezionym na Majdanku. 

Dziewczynka napisa³a, ¿e ma 9 lat, a piosenkê œpiewa³a na melodiê: 

"Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga".

 Przed wejœciem na wystawê w dwóch ma³ych pomieszczeniach baraku umieszczone 

s¹ podstawowe informacje o obozie i losach dzieci na Majdanku. Wyraźnie pokazana 

jest ró¿nica losów dzieci ¿ydowskich i innych narodowoœci w obozie (dzieci bia³o-

ruskie i polskie). Te pierwsze od samego pocz¹tku by³y skazane na zag³adê. 

Przestrzeñ baraku przeznaczona na wystawê podzielona jest na dwie odrêbne 

czêœci rozdzielone œcian¹: 

I - "Œwiat Elementarza" - Dzieciñstwo i Szko³a

II - "Œwiat Obozu"
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OBÓZ KONCENTRACYJNY 
NA MAJDANKU

W okresie istnienia obozu na Majdanku 
(jesień 1941 - lato 1944) deportowa-

no do niego około 300 tysięcy osób.  
Największą grupą narodowościową 

w obo zie byli więźniowie żydowscy. 
Byli to Żydzi polscy z gett Lubelszczy-
zny, Warszawy i Białegostoku oraz Ży-
dzi ze Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, 
Francji, Holandii, Belgii i Grecji. Sprowa-
dzano ich na Majdanek z powodów raso-
wych. Dla więźniów żydowskich KL Lu-
blin pełnił podwójną funkcję - obozu kon-
centracyjnego i obozu zagłady. Więźnio-
wie żydowscy, w większości przypad-
ków, znajdowali się w obozie w najgor-
szym położeniu. Nie podlegali zwolnie-
niom, nie otrzymywali korespondencji 
i paczek żywnościowych. Traktowa-
no ich ze szczególnym okrucieństwem. 
Wielu z nich zostało zamordowanych 
tutaj w komorach gazowych. Poza nie-
licznymi przypadkami uśmiercani byli 
w nich wyłącznie więźniowie żydow-
scy. Na Majdanku dokonano największej 
egzekucji w historii wszystkich obo-
zów nazistowskich. W dniu 3 listopada 
1943 r. rozstrzelano około 18 000 Żydów 
- mężczyzn, kobiet i dzieci.   

Polacy byli drugą, po Żydach, grupą na-
rodowościową w KL Lublin. Przeważali 
wśród nich chłopi z pacyfi kowanych tere-
nów Zamojszczyzny, zakładnicy przywoże-
ni z terenu całej Lubelszczyzny oraz więź-
niowie polityczni. W obozie osadzone zo-
stały również grupy mieszkańców Kresów 
Wschodnich (Grodzieńszczyzna i Lwowsz-
czyzna). Dla chłopów polskich Majdanek 
był jednocześnie obozem koncentracyj-
nym i przejściowym. Stąd wywożono ich 
najczęściej na roboty przymusowe do Nie-
miec. Część osób z obozu zwalniano.

Wśród więźniów znalazła się także lud-
ność wiejska z zachodnich terenów daw-
nego ZSRR - Białorusi i Ukrainy. Nie pod-
legali zwolnieniom, a w momencie ewa-
kuacji wywieziono ich do innych obozów 
koncentracyjnych na terenie Rzeszy. 

Dzieci osadzane na Majdanku wraz 
z rodzicami, stanowiły znaczny odse-
tek społeczności więźniarskiej. Zwykle 
traktowano je jak dorosłych więźniów. 
KL Lublin miał jeden z najwyższych 
wskaźników śmiertelności ze wszystkich 
obozów koncentracyjnych. Przyczyną 
tego były bardzo złe warunki egzysten-
cji więźniów: fatalna sytuacja sanitarna, 
ciężka praca, reżim obozowy.

Żydzi stanowili ponad połowę ofi ar obo-
zu. Wśród pozostałych zamordowanych 
i zmarłych na Majdanku przeważali Pola-
cy i obywatele ZSRR. Oryginalne doku-
menty archiwalne z czasów istnienia obo-
zu przetrwały wojnę w stanie fragmenta-
rycznym. Na ich podstawie można ustalić 
jedynie część faktów i nazwisk więźniów.  
Dlatego tak wielką wartość mają pamiętni-
ki, wspomnienia i relacje osób osadzonych 
na Majdanku.

DZIECI  ŻYDOWSKIE 

Do obozu na Majdanku pierwsza gru-
pa ofi ar, w której znalazły się dzieci 

żydowskie, została skierowana w dniu 20 
kwietnia 1942 r.  Żydzi ci przypędzeni zo-
stali z pobliskiego getta na Majdanie Tatar-
skim w Lublinie. W tym czasie w obozie 
nie było jeszcze komór gazowych i pełnił 
on jedynie funkcję obozu pracy dla męż-
czyzn. Wszystkie dzieci i kobiety z tego 
transportu, w przeciągu dwóch następnych 
dni, zostały rozstrzelane w pobliskim le-
sie krępieckim. Następne transporty ży-
dowskie, w których znalazły się dzie-

ci, do obozu kierowano dopiero od jesie-
ni 1942 r.

Ludność żydowską, wśród niej dzieci, 
deportowano na Majdanek w ramach re-
alizacji Akcji „Reinhardt”, czyli zagła-
dy ludności żydowskiej w Generalnym 
Gubernatorstwie (marzec 1942 - listo-
pad 1943). Większość dzieci żydowskich, 
zamordowanych w KL Lublin, pochodzi-
ła z Polski - przede wszystkim z terenu 
Lubelszczyzny oraz z gett w Warszawie i 
Białymstoku.

Zaraz po przybyciu do obozu odbywała 
się selekcja. Część dzieci, po oddzieleniu 
od rodziców, kierowano wraz ze starcami 
i osobami niezdolnymi do pracy bezpośred-
nio do komór gazowych. Tylko nielicznym, 
głównie nastolatkom, udawało się przejść 
przez wstępne selekcje i te były rejestro-
wane jako więźniowie dorośli. Młodsze 
dzieci, które w kilku przypadkach prze-
szły przez selekcję, umieszczano na polu 
kobiecym. Zdarzało się, że przebywające 
w obozie na pewien czas, były odseparo-
wane od matek. W większości przypad-
ków nie były rejestrowane w kartotekach 
obozowych. Chodziły we własnych ubra-
niach lub otrzymywały odzież osób doro-
słych - pasiaków dziecięcych nie było. Na 
Majdanku numerów obozowych dzieci 
żydowskie nie posiadały. Podlegały tym 
samym rygorom co osoby dorosłe. Obo-
wiązywały je apele, były bite, torturowa-
ne i głodzone.

 Dzieci te były jednak skazane po jakimś 
czasie na zagładę. W wyniku trzech tzw. 
„akcji dziecięcych”, przeprowadzonych 
latem 1943 r., grupy dzieci żydowskich 
z gett w Warszawie, Rejowcu i Białymsto-
ku, uwięzione na terenie obozu, po kilku 
tygodniach zostały skierowane do komór 
gazowych i tam uśmiercone.

DZIECI POLSKIE I BIAŁORUSKIE

W okresie od lutego 1943 r. do lute-
go 1944 r. przywożono na Majdanek 

ludność z okupowanych terenów ZSRR 
- głównie z okolic Witebska, Połocka, Mo-
hylewa i Smoleńska. Były to głównie ko-
biety i dzieci, zatrzymane w czasie przepro-
wadzonych przez Niemców ekspedycji kar-
nych na tych obszarach. Trafi ły one na pole 
kobiece. Po pewnym czasie przebywania 
razem z matkami, w grudniu 1943 r., dzieci 
białoruskie zostały odseparowane w osob-
nym baraku, a następnie wywieziono je do 
obozu dziecięcego pod Łodzią.

Od 30 czerwca do 1 sierpnia 1943 roku 
deportowano na Majdanek ludność wiej-
ską z Zamojszczyzny, w ramach realizo-
wanego przez Niemców na tych terenach 
planu kolonizacyjnego. W tym przypadku, 
dzieci, wraz z rodzinami, osadzane były 
także na polach męskich.

W KL Lublin nie prowadzono osobnej 
kartoteki dziecięcej. Dzieci polskie i bia-
łoruskie rejestrowane były razem z mat-
kami. Dla dzieci polskich Majdanek był 
etapem przejściowym - stąd wywożono 
je dalej, najczęściej do pracy przymuso-
wej do Niemiec lub zwalniano z Majdan-
ka. Część dzieci polskich i białoruskich, 
po wywiezieniu z Majdanka, uznanych za 
„wartościowe rasowo”, przeznaczona zo-
stała do germanizacji. 

Dzieci podlegały wszystkim rygorom 
obozowym razem z dorosłymi. Musiały 
stawiać się na apelach, były bite i głodzo-
ne. Umierały w obozie na skutek prymityw-
nych warunków bytowych, głodu i chorób. 
Kilkadziesięcioro dzieci z Zamojszczy-
zny zmarło w szpitalach lubelskich zaraz 
po zwolnieniu z obozu. W przeciwieństwie 
do dzieci żydowskich nie podlegały one se-
lekcjom do komór gazowych. Nieznana jest 
dokładna liczba dzieci polskich i białoru-
skich - ofi ar obozu na Majdanku.  

www.tnn.lublin.pl/elementarz
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Pozosta³e 
zdjêcia dzieci 
wykorzystane 
na wystawie s¹ 
niewiadomego 
pochodzenia. 
Odnaleziono 
je w albumach 
by³ych wiêźniów 
po oswobodzeniu 
obozu w 1944 roku. 
Ustalono, ¿e s¹ 
to zdjêcia osób 
narodowoœci 
¿ydowskiej. Nie 
wiadomo jednak 
nic o w³aœcicielach 
albumów, 
ani o dzieciach 
na fotografiach. 
Trudno stwierdziæ, 
czy by³y wiêźniami 
obozu na Majdanku.

JANINA BUCZEK - RÓŻAŃSKA

TAMARA SAWCZENKO

NINA KIRISZCZENKO

JEKATIENINA JEFREMIENKO

IRENA PODOLSKA

CZESŁAW KONOPKA

MIECZYSŁAW HAJZIUK

JANINA NETZ (HETZ)

HENIO (CHAIM) ŻYTOMIRSKI FLORA EICHENBRENNER

ZDJĘCIA DZIECI

DZIECI POLSKIE 
I BIAŁORUSKIE

DZIECI 
ŻYDOWSKIE

STEFAN RUTKOWSKI

WAZNYM   ELEMENTEM WYS  TAWY SĄ SZAFKI Z WMONTOWANY-
MI SLAJDAMI, NA KTÓRYCH MOZEMY ZOBACZYĆ 

ZDJĘCIA DZIECI Z OKRESU, ZANIM TRAFIŁY DO OBO-

ZU. SLAJDY SĄ WIDOCZNE DZIĘKI ŚWIATŁU DZIENNEMU, 
KTÓRE ZMIENIA SIĘ W ZALEZNOŚCI OD POGODY, 

PORY ROKU I DNIA, CO SPRAWIA WRAZENIE CIĄGŁEGO RUCHU, 

A WRAZ Z KOŃCZĄCYM SIĘ DNIEM - PRZEMIJANIA.PRZED WEJŚCIEM NA WYSTAWĘ W DWÓCH MAŁYCH POMIESZCZE-

NIACH BARAKU UMIESZCZONE SĄ PODSTAWOWE INFORMACJE 

O OBOZIE I LOSACH DZIECI NA MAJDANKU. WYRAŹNIE POKAZANA 

JEST RÓZNICA LOSÓW DZIECI ZYDOWSKICH I INNYCH NARODOWO-

ŚCI W OBOZIE (DZIECI BIAŁORUSKIE I POLSKIE). TE PIERWSZE OD 

SAMEGO POCZĄTKU BYŁY SKAZANE NA ZAGŁADĘ.

JEDNO Z POMIESZCZEŃ DOTYCZY DZIECI ZYDOWSKICH, DRUGIE 

POLSKICH I BIAŁORUSKICH. ARANZACJA TYCH SALEK (UZYTE 

MEBLE) NAWIĄZUJE DO WNĘTRZ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW. 
W KAZDYM Z MIEJSC MAMY CZTERY REGAŁY 

ORAZ SKRZYNKĘ Z OTWORAMI, 
W KTÓREJ MOZNA ZOBACZYĆ SLAJDY Z TWARZAMI DZIECI. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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NNNNNN

NNNNNN

Elementarz ostateczny z refleksjami.indd   2 2003-09-07, 12:18:13



CZĘŚĆ INFORMACYJNA

PIERWSZY REGAŁ: 

By³o tak ciasno, ¿e nie mo¿na by³o staæ. By³o strasznie gor¹co. 
Ludzie mdleli, padali, inni padali na nich, dusili jedni drugich. 
Nie mia³am wiêcej si³y, w koñcu te¿ upad³am. Zaczê³am siê dusiæ. 
Czu³am, ¿e umieram.

HALINA BIRENBAUM

Krzykiem i biciem wygnali nas z wagonu. Zaczêliœmy maszerowaæ. 
Pilnowali nas ze wszystkich stron. Po drodze, kto by³ s³aby, 
kto nie chodzi³ doœæ prêdko, rozstrzeliwali go. Pe³no by³o trupów 
po ca³ej drodze. 

HALINA BIRENBAUM

Doszliœmy do miejsca, gdzie oddzielali mê¿czyzn od kobiet. 
Straszne miejsce. Ludzie starali siê czym d³u¿ej byæ razem ze swoimi 
mê¿ami, ze swoimi synami. Nie oddzieliæ siê. Jeszcze chwilê. Niemcy 
bili pejczami, strzelali. Rozdzielili nas i zaprowadzili na wielki 
plac, gdzie by³y same kobiety, tysi¹ce kobiet.

HALINA BIRENBAUM

Z rozbieralni popêdzono nas nago przez podwórze do ³aźni. Tam 
odby³a siê pierwsza selekcja. Osoby starsze i źle wygl¹daj¹ce, 
mizerne, wziêto od razu na bok . Oznacza³o to œmieræ.

JERZY PFEFFER
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HENRYK ¯YTOMIRSKI

Zagnali nas do baraków. Po tysi¹c, tysi¹c piêæset osób do jednego 
baraku. Trzeba siê by³o biæ o ka¿d¹ rzecz, o trochê przestrzeni, 
o trochê powietrza do oddychania, o trochê wody do picia, 
o wszystko. Widzia³am st³oczone kobiety, które bi³y siê nad kot³em 
zupy . Wyrywa³y sobie pazurami miski, jak zwierzêta. 

HALINA BIRENBAUM

Tutaj w obozie koncentracyjnym straci³am syna i ca³y sens mego 
dalszego ¿ycia. Tu, w tym obozie œmierci esesmani nas zabijali, a 
kapowie nas drêczyli. Tu w obozie koncentracyjnym, zabrano nam 
nie tylko to co by³o nam najdro¿sze i najbli¿sze, ale pozbawiono 
nas nawet imienia i nazwiska.  

REGINA FINGIER

Matki ¿egna³y siê ze swoimi dzieæmi, wszyscy ju¿ wiedzieli ¿e id¹ 
na œmieræ, i ¿e nie ma rady . Wszyscy szli dumnie, nikt nie zap³aka³. 
Ludzie szli pod dźwiêki muzyki, gdy¿ Niemcy nastawili g³oœniki 
radiowe. Zawierucha by³a okropna. Zdawa³o siê, ¿e to ju¿ koniec 
œwiata.

ESTERA RUBISTEIN

Po zagazowaniu zw³oki ¯ydów przewo¿ono parêset metrów za 
³aźniê na przyczepach traktora; kr¹¿y³ on ca³¹ noc miêdzy 
komorami gazowymi a stosami paleniskowymi. Stosy te wygl¹da³y 
nastêpuj¹co: Na podmurówce uk³adano kraty ¿elazne. Czasem zamiast 
krat k³adziono podwozie samochodu ciê¿arowego lub kawa³ki szyn 
kolejowych. Pod takie rusztowanie ³adowano drzewo, koks, wêgiel. 
Zw³oki uk³adano w kilku warstwach na kratach, oblewano nastêpnie 
³atwopalnym p³ynem i podpalano przek³adaj¹c je polanami drewna.

ZACHEUSZ PAWLAK

Za³adowali nas do wagonów towarowych. Siedzieliœmy jeden obok 
drugiego. Poci¹g ruszy³. Jeœli ktoœ umar³ po drodze, grzebano go 

na stacji kolejowej dalej od torów.

PIOTR KIRISZCZENKO

Wy³adowano nas na stacji kolejowej, ustawili w szeregi i pêdzili. 
By³ upa³, ludzie byli zmêczeni, g³odni. By³y pierwsze trupy . 

Ludzie sami siadali w rowach i umierali. Niemcy ich dobijali. To by³ 
straszny transport. 

JANINA BUCZEK-RÓ¯AÑSKA 

Za kimkolwiek zamknê³a siê brama wejœciowa w obozie na Majdanku 
przestawa³ byæ cz³owiekiem - by³ numerem. Rozpoczyna³a siê 

jego wegetacja. Z ka¿dego k¹ta czyha³a na niego œmieræ, bo 
wszystkie cele, wszystkie czynniki jakie by³y stworzone w obozie 

przyczynia³y siê do wykoñczenia, do za³amania, do zniszczenia 
pod wzglêdem biologicznym i psychicznym.

EDWARD KARABANIK

Któregoœ dnia nap³yn¹³ transport Bia³orusinek z dzieæmi. 
Wszystkie by³y bardzo wynêdznia³e i g³odne. Przeby³y straszliw¹ 

gehennê. Drogê t¹ znaczy³y trupami dzieci i rozpacz¹ po tych, które 
gwa³tem odbierali im Niemcy . Kobiety, które zabierano z kilkorgiem 

dzieci, dotar³y na Majdanek czêsto tylko z jednym dzieckiem lub 
straci³y wszystkie. Dzieci, które dojecha³y ¿ywe by³y obrazem 

najskrajniejszej nêdzy .

ZOFIA PAW£OWSKA

Codziennoœæ obozowego ¿ycia: apele, zabranie wszystkiego, nadanie 
numerów. Byliœmy ca³kowicie zaszczuci. Cieszyliœmy siê z ka¿dej 
godziny, któr¹ uda³o nam siê prze¿yæ. Najstraszniejszy by³ g³ód 

i bicie. Czy wiecie co to jest piek³o. To Majdanek.

JANINA BUCZEK-RÓ¯AÑSKA

Powiedziano nam, ¿e nasza matka umar³a. Z p³aczem przybiegliœmy 
do baraku w którym pozosta³a. Dowiedzieliœmy siê, ¿e wszyscy 
umarli le¿¹ w rogu baraku przykryci kocami. Rozkryliœmy je 
i zobaczyliœmy du¿o martwych kobiet. Zaczêliœmy przewracaæ 

nieboszczyków jak polana. W koñcu znaleźliœmy matkê. Poznaæ j¹ 
by³o rzecz¹ niemo¿liw¹, jednak to na pewno by³a moja, nasza matka. 

Twarz mia³a ¿ó³t¹. Im wiêcej patrzyliœmy tym wiêcej oblewaliœmy 
siê ³zami. Poca³owaliœmy matkê w czo³o po kilka razy 

i odeszliœmy .

PIOTR KIRISZCZENKO

Po dwóch miesi¹cach pobytu w obozie sta³em siê zupe³nie innym 
cz³owiekiem. Zniknê³y ³zy . Obudzisz siê rano, budzisz kolegê, a on 

martwy i nie boisz siê trupa. Jeœli mia³ chleb i kartofle w kieszeni, 
weźmiesz i zjesz, patrz¹c mu w twarz i niczego siê nie boisz.

PIOTR KIRISZCZENKO

W nocy, wœród jêków, po omacku szukam ¿yj¹cych, by ogrzaæ przy 
nich dr¿¹ce cia³o. Modlitwy nie chc¹ wyjœæ przez usta. Rozpaczliwe 

krzyki konaj¹cych s¹ nie do zniesienia. Przytulam siê do trzeciego 
ju¿ z kolei wiêźnia, lecz ka¿dy z nich stygnie po chwili.

KAZIMIERZ WDZIÊCZNY

Widzieliœmy, jak wynêdzniali wiêźniowie, podje¿d¿ali olbrzymimi 
wozami na które wrzucali kolejno ¿ywych i martwych. Dzia³y 
siê rzeczy straszne. Niektórzy chwytali siê brzegów wozu lub 

wysadzali g³owy spod stosu trupów, b³agaj¹c o litoœæ albo 
krzycz¹c niezrozumia³e zdania w ró¿nych jêzykach.

KAZIMIERZ WDZIÊCZNY

Relacje dotycz¹ce 
dzieci polskich 
i bia³oruskich

Relacje dotycz¹ce 
dzieci 

¿ydowskich

T
r
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n

sp
o

r
t

D
r
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g

a
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o
 o

b
o

z
u
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ó
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RELACJE
W SZUFLADKACH TEGO REGAŁU SĄ UMIESZ-

CZONE FRAGMENTY RELACJI WIĘŹNIÓW. 
UŁOZONO JE W TEN SPOSÓB, ZE OPISUJĄ 

KOLEJNE ETAPY Z ZYCIA WIĘŹNIÓW: TRANS-
PORT, DROGA DO OBOZU, PRZEKROCZENIE 
BRAMY, PRZYJĘCIE DO GRONA WIĘŹNIÓW, 
ZYCIE NA MAJDANKU. W PRZYPADKU DZIE-

CI ZYDOWSKICH W RELACJACH ZAWARTE SĄ 
OPISY SELEKCJI I KOMÓR GAZOWYCH.
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Karty muzealne z opisami 
przedmiotów dzieci 
¿ydowskich

1. Walizka 
2. Naszywka baga¿owa 
3. Przywieszka baga¿owa
4. Marynarka dziecinna 
5. Spodnie bryczesy dzieciêce
6. Gwiazda ¿ydowska
7. Nakrycie g³owy dzieciêce
8. Buty dzieciêce
9. Buty dzieciêce
10. Okulary
11. Lusterko
12. Szczoteczka do zêbów
13. Pude³eczko po kosmetykach14. Lalka
15. Poduszka dla lalki
16. Ksi¹¿eczka "Slunicko"
17. Kubeczek
18. Miska WAFFEN SS

Karty muzealne z opisami 

przedmiotów dzieci polskich

i bia³oruskich

1. Marynarka dziecinna 

2. Spodnie bryczesy dzieciêce

3. Nakrycie g³owy dzieciêce

4. Czapeczka dzieciêca

5. Buty dzieciêce

6. Buty dzieciêce

7. Buty dzieciêce

8. Buty dzieciêce

9. Lalka 

10. Lalka

11. Lalka

12. Lusterko

13. Grzebyczek

14. Kubeczek

15. Kubeczek

16. £y¿ka drewniana

17. £y¿eczka do herbaty

18. Miska WAFFEN SS

PRZEDMIOTY DZIECIĘCE 

DRUGI REGAŁ: 

KARTY 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DRUGI REGAŁ: 

W SZUFLADKACH TEGO REGAŁU SĄ UMIESZCZONE 
ZREPRODUKOWANE KARTY MUZEALNE Z OPISAMI 
PRZEDMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z NAJBARDZIEJ 
PRYWATNĄ PRZESTRZENIĄ WIĘŹNIA. SĄ TO OPISY 
UBRAŃ DZIECI /BUTY, MARYNARKA, CZAPKI/, 
ORAZ TAKICH PRZEDMIOTÓW JAK: OKULARY, 
KSIĄZECZKI DZIECIĘCE, LALKI. W PRZYPADKU 
DZIECI ZYDOWSKICH JEST TEZ OPISANA GWIAZDA 
DAWIDA NASZYWANA NA UBRANIE.
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MUZEALNE

TRZECI REGAŁ: 

Karty muzealne z opisami obiektów 

- Dzieci ¿ydowskie

   

1. Drut kolczasty

2. Wie¿a wartownicza 

3. Wie¿a wartownicza

4. Tablica z napisem ACHTUNG

5. Tablica z napisem WAFFEN SS

6. Oprawa oœwietleniowa

7. W³osy ludzkie

8. £aźnia i dezynfekcja

9. Numer metalowy

10. Barak 53

11. Pejcz

12. Szubienica

13. £aźnie i komory gazowe

14. Puszka po cyklonie B

15. Puszka po cyklonie B

16. Stó³ sekcyjny z krematorium

17. Krematorium g³ówne

18. Prochy ludzkie

Karty muzealne z opisami obiektów - Dzieci polskie
i bia³oruskie 
   
1. Drut kolczasty
2. Wie¿a wartownicza 
3. Wie¿a wartownicza
4. Tablica z napisem ACHTUNG5. Tablica z napisem WAFFEN SS6. Oprawa oœwietleniowa
7. Barak 9
8. W³osy ludzkie
9. £aźnia i dezynfekcja
10. Numer metalowy
11. Numer metalowy
12. Barak 53
13. £ó¿ko trzypietrowe
14. Pejcz
15. Szubienica
16. Stó³ sekcyjny z krematorium17. Krematorium g³ówne
18. Prochy ludzkie

MIEJSCA – OBIEKTY 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W SZUFLADKACH TEGO REGAŁU UMIESZCZONO 
ZREPRODUKOWANE  KARTY MUZEALNE 
Z OPISAMI OBIEKTÓW TWORZĄCYCH ŚWIAT 
OBOZU (JEGO PRZESTRZEŃ) W KTÓRYM 
ZNALEŹLI SIĘ WIĘŹNIOWIE. SĄ TO OPISY M.IN.: 
BARAKÓW, DRUTÓW  KOLCZASTYCH, ŁAŹNI, WIEZ 
STRAZNICZYCH, OŚWIETLENIA, KREMATORIUM.  
W PRZYPADKU DZIECI ZYDOWSKICH SĄ TEZ KARTY 
PUSZEK PO CYKLONIE B I KOMÓR GAZOWYCH.
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S¹ w nim umieszczone dwie du¿e szuflady zawieraj¹ce ¿yciorysy 
czworga wybranych dzieci: ¿ydowskich: Haliny Birenbaum, Henia 
¯ytomirskiego; polskiego: Janiny Buczek - Ró¿añskej 
i bia³oruskiego: Piotra Kiriszczenki.

W ka¿dym  z pomieszczeñ jest te¿ skrzynka, 
w której mo¿na zobaczyæ pojedyncze klatki 

z animowanego "filmu" z ¿ycia obozu. 
Jest to "film" zrobiony na kartonie przez 

wiêźnia Andrzeja Janiszka dla córeczki 
jednego z wiêźniów - Krysi.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

CZWARTY REGAŁ: 

PIĄTY REGAŁ: 

ŻYCIORYSY
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HALINA BIRENBAUM
[...]

Tymczasem wygnali nas stamt¹d biciem i krzykiem. Wygnali do jakiejœ 

wielkiej sali. By³o tam zimno bardzo. Wszystkie okna by³y otwarte, 

by³ straszny przeci¹g. Nie by³o czym wytrzeæ mokrego cia³a. Rzucali 

nam odzie¿. Tak¹ dziwn¹ odzie¿. Du¿ym, wysokim kobietom dawali jakieœ 

ma³e, za ciasne rzeczy i na odwrót. Mnie dali czarn¹ balow¹ sukniê 

z koronkami, d³ug¹ do ziemi. Nie wiedzia³am co robiæ ze sob¹ zupe³nie, 

by³am tak przera¿ona, tylko ca³y czas myœli moje by³y ko³o mamy  .

 Bratowa moja szybko 

naci¹gnê³a na 

mnie t¹ sukniê. 

Znalaz³a gdzieœ 

sznur. Zawi¹za³a, 

podwi¹za³a j¹ i w ten 

sposób przerzuci³a, 

¿eby nie by³a taka 

d³uga, ¿ebym nie 

potknê³a siê o t¹ 

sukienkê.

Wesz³am do obozu. 

Wprowadzili nas 

wszystkich. By³am 

w pe³nym szoku. 

Otwarta przestrzeñ. 

Na oko³o druty 

kolczaste na³adowane 

elektrycznoœci¹, 

wie¿e takie 

wartownicze a w nich 

esesmani, wycelowane 

z tych wie¿yczek 

karabiny maszynowe, 

wycelowane prosto 

w nas. Przez te 

wszystkie lata by³am 

przyzwyczajona 

uciekaæ od widoku 

esesmanów, wci¹¿ 

le¿eliœmy 

w piwnicach, na 

strychach, zawsze 

chowaliœmy siê gdzieœ 

- a teraz ju¿ nie by³o 

gdzie. Teraz staliœmy 

na takiej wolnej 

przestrzeni i oni mogli 

nas widzieæ i zrobiæ 

z ka¿dym z nas, co tylko chcieli. Nie mog³am po prostu poj¹æ tego. 
[...]

Tymczasem zagnali nas do baraków. Po tysi¹c, tysi¹c piêæset osób do 

jednego baraku. W takiej okropnej ciasnocie, na pod³odze, nie by³o 

nawet dosyæ miejsca na tej pod³odze. Trzeba tutaj siê by³o biæ 

o ka¿d¹ rzecz, o trochê przestrzeni, o trochê powietrza do oddychania, 

o trochê wody do picia, o wszystko... Trzeba by³o biæ siê o miskê 

blaszan¹, obit¹, zardzewia³¹, ¿eby móc dostaæ później trochê zupy 

pokrzywowej, z pokrzywy gotowanej pe³nej piachu. 

Nie by³am zdolna do tego. 

W pierwszych dniach zupe³nie nie by³am zdolna do tego. 
[...]

JANINA BUCZEK - RÓ¯AÑSKA

Ko³o po³udnia, ko³o godziny drugiej mo¿e trzeciej przyprowadzono nas na Majdanek. Przed nami du¿a brama, wie¿e stra¿nicze. Ja by³am ci¹gle przytomna, ci¹gle jeszcze nios³am tobo³ki. Mama nios³a mojego brata Maniusia, a ojciec 
te¿ jakieœ tobo³ki niós³. 

Później rzucali po drodze, 
ludzie rzucali po drodze 

walizki. By³ du¿y transport. 
By³y pierwsze trupy . Ludzie 

sami na ogó³ siadali w rowach 
i umierali, Niemcy ich dobijali. 

To by³ straszny transport. 
Mog³o to byæ 6 albo 7 lipca w 1943 

roku. Upa³. 
Wielki blok pierwszy . 

Tam te¿ ludzie mdleli z braku 
powietrza, potem zerwano dach. 

Smród... 
A potem ju¿ codziennoœæ 
obozowego ¿ycia: apele, 

zabranie wszystkiego, nadanie 
numerów.

[...] 
Ojca z nami nie by³o. By³a 

mama z dzieæmi, z nami. Kiedyœ 
zobaczyliœmy ojca, z drugiego 

pola, podszed³ niedaleko 
drutów. Mama go pierwsza 

zobaczy³a, pokaza³a go nam. 
Zaczê³a machaæ, wo³aæ... On 

nas nie pozna³! Jak strasznie 
musieliœmy wygl¹daæ? Nie 

pozna³ nas! Dopiero mama 
podnios³a w górê Maniusia, 

mojego brata, i po nim, po 
dziecku, pozna³, ¿e to my 

jesteœmy . 
[...]

Ankiety by³ych wiêźniów Majdanka

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Relacje dzieci s³yszane ze studni
PIOTR KIRISZCZENKO

[...]
Wpêdzono nas za te druty, a potem by³o mycie w ³aźni. 

Mê¿czyzn odseparowano i popêdzono dalej. Zosta³y kobiety i dzieci. Niemcy 

coœ krzyczeli, t³umacze t³umaczyli. Nale¿a³o oddawaæ drogocenne rzeczy 

i dowody osobiste. Przed wejœciem do ³aźni strzy¿ono g³owy kobietom, 

dziewczynom. Wielu ¿al by³o 

rozstawaæ siê z warkoczami, 

nie by³o jednak litoœci. 

Trochêœmy siê pomyli 

i rozkazano nam przejœæ do 

innego pomieszczenia, 

tam wydawano odzie¿. 

Doroœli otrzymali pasiaki, 

dzieci dosta³y dziecinn¹ 

odzie¿, jak¹ nosi³y dzieci 

wielu krajów Europy przed 

przybyciem na Majdanek. 

Kiedyœmy wyszli z ³aźni, 

by³o ju¿ ciemno. Niemcy 

pognali nas w stronê 

5-tego pola. Wszêdzie pali³y 

siê ¿arówki. Przeszliœmy 

przez bramê, z powrotem ju¿ 

wyjœcia nie by³o.

[...]
Czêsto biegaliœmy po 

œmietnikach, ¿eby znaleźæ 

choæby zapleœnia³y chleb 

lub obierki z ziemniaków. 

Jak siê chcia³o jeœæ, ¿eby to 

wyraziæ, brakuje s³ów.

[...]
Czêsto biegaliœmy do 

baraków, gdzie ¿yli 

Polacy . Prosisz o chleb, 

zalewasz siê ³zami, 

opowiadasz o swoim 

nieszczêœciu. I oto 

otrzymujesz do rêki 

kawa³eczek chleba wielkoœci 

pude³ka od zapa³ek, jaki¿ on 

by³ drogi i smaczny . 

[...]

HENRYK ¯YTOMIRSKI
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„NA WOJTUSIA Z POPIELNIKA

ISKIERECZKA MRUGA,

CHODŹ, OPOWIEM CI BAJECZKĘ,

BAJKA BĘDZIE DŁUGA.

BYŁA SOBIE BABA JAGA,

MIAŁA CHATKĘ Z MASŁA.

A W TEJ CHATCE SAME DZIWY,

CYT, ISKIERKA ZGASŁA.

 
BYŁA SOBIE RAZ KRÓLEWNA, 

POKOCHAŁA GRAJKA,
KRÓL WYPRAWIŁ IM WESELE

I SKOŃCZONA BAJKA”.
NA SAMYM POCZĄTKU INSTALACJI STOI DREWNIANA SKRZYNKA-POZYTYWKA. 

PO JEJ OTWARCIU SŁYSZYMY ŚPIEWANĄ PRZEZ MAŁĄ DZIEWCZYNKĘ POPULARNĄ 
PRZEDWOJENNĄ PIOSENKĘ-KOŁYSANKĘ: 

„Z POPIELNIKA NA WOJTUSIA ISKIERECZKA MRUGA”  
AUTORSTWA JANINY PORAZIŃSKIEJ

ŚWIAT 
DZIECIŃSTWA

ŚWIAT DZIECIŃSTWA
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ŚWIAT ELEMENTARZA

ŚWIAT 
ELEMENTARZA

W TEJ CZĘŚCI WYSTAWY NA SZKOLNEJ ŁAWCE ROZŁOŻONE SĄ 
PRZEDWOJENNE ELEMENTARZE (POLSKI, BIAŁORUSKI, ŻYDOWSKI). 
NA WISZĄCEJ TABLICY SZKOLNEJ NAPISANO NAZWISKA CZWORGA 

DZIECI, O LOSACH KTÓRYCH OPOWIADA WYSTAWA. 
SĄ TO: HALINA BUCZEK - RÓŻAŃSKA, PIOTR KIRISZCZENKO, HALINA 

BIRENBAUM, HENIO ŻYTOMIRSKI. 
W POMIESZCZENIU TYM SŁYCHAĆ TEŻ GWAR SZKOLNEGO KORYTARZA: 

KRZYKI I NAWOŁYWANIA DZIECI W CZASIE SZKOLNEJ PRZERWY. 
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W tej części wystawy umieszczony jest 

symboliczny „Elementarz obozu”. Są w nim 

opisane takie słowa jak: APEL, BLOK, 

GAZKAMERA, KREMATORIUM, NU-

MER, OBÓZ, SELEKCJA, TRANSPORT. 

Każde z tych słów-pojęć jest objaśnio-

ne wspomnieniami świadków. Zapisano je 

i wypalono na glinianych tablicach, żeby 

podkreślić siłę i wagę tych Świadectw. Ta-

blice leżą na betonowych płytach.

Przed dojściem do „Elementarza Obo-

zu” mijamy rozłożone wzdłuż ścian 

baraku gliniane tablice z wypisanymi 

fragmentami relacji więźniów. Relacje te 

rozmieszczone są w ten sposób, że opisu-

ją kolejne etapy życia więźniów. W ten sam 

sposób ułożone są relacje w jednym z re-

gałów stojącym w pomieszczeniu informa-

cyjnym. Wszystkie teksty (pisane, mówio-

ne), zamieszczone w tej części wystawy to 

wspomnienia więźniów. Nie ma tu żadnych 

komentarzy, opracowań historyków i.t.p. Są 

tylko Świadkowie i ich Świadectwa.

W części wystawy „Świat Obozu” – na 

samym jej początku, wzdłuż środko-

wej osi baraku umieszczony jest me-

talowy szkielet towarowego wagonu kole-

jowego (ok. 3 m szerokości, 10 m długo-

ści). Jedynymi elementami drewnianymi, 

jakie pozostały z wagonu są drzwi. Meta-

lowy szkielet dachu wagonu przeplata się 

z drewnianą konstrukcją dachu baraku. 

Przez cały wagon przechodzi rozwinięta 

z betonowego walca biała tkanina, na której 

widnieją nazwiska dzieci-więźniów.

Symbolem losów każdego z czworga 

wymienionych wcześniej dzieci są wy-

budowane w baraku cztery betonowe 

studnie. Przebijają one podłogę i są wkopa-

ne w ziemię. Pochylając się nad studnią moż-

na usłyszeć wydobywającą się z głębi ziemi 

opowieść dorosłego człowieka o jego poby-

cie w obozie, kiedy był dzieckiem. Jedna ze 

studni, upamiętniająca Henia Żytomirskiego, 

„milczy” – Henio nie przeżył obozu. 

Tak jak w świecie Elementarza słyszymy 

piosenkę „Z popielnika na Wojtusia iskie-

reczka mruga”, tak w „Świecie Obozu” 

po otwarciu skrzynki-pozytywki słyszymy 

z piątej studni  piosenkę Elżuni.

Światło w baraku jest ustawione w ten 

sposób, że zaglądając do studni, widzimy 

tylko ciemność.

Na końcowej ścianie baraku umiesz-

czone są dwie skrzynki o identycz-

nych wymiarach, jak skrzynki ze 

slajdami z pomieszczeń informacyjnych. 

Zamiast zdjęć z twarzami dzieci widzimy 

przez otwory w ścianie baraku świat na ze-

wnątrz: drzewa, dalekie domy, niebo. Na 

twarzy czujemy podmuch wiatru. Otwory 

są zamykane malutkimi drzwiczkami, na 

których naklejono małe lusterka. Po otwar-

ciu drzwiczek o zachodzie słońca pojawiają 

się w baraku delikatne promienie słońca od-

bite od tych lustereczek („zajączki”).

ŚWIAT  OBOZU
ŚWIAT OBOZU

1
1

1
2

2
2

2
3

3
3

4
4

2
3

3
3

4
4

1
1

1
2

2
2
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ŚWIAT OBOZU
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Autorzy najciekawszych prac:

W kategorii wiersz:

Ania Skupińska (Gimnazjum nr 10)
Weronika Sosnowska (Gimnazjum nr 
13)
Sylwia Kustosz (Gimnazjum nr 13)
Michał Jaskot (Gimnazjum nr 19)
Alicja Ćwikła (Gimnazjum nr 19)

W kategorii pamiêtnik:

Agnieszka Wośko (Gimnazjum nr 13)
Anna Pawłowska (Gimnazjum nr 15)
Kamila Gardias (Gimnazjum nr 15)
Agata Ostrowska (Gimnazjum nr 19)

W kategorii list:

Elżbieta Szabelska (Gimnazjum nr 13)

W kategorii felieton, recenzja, 

odezwa:

Kamil Pyszniak (Gimnazjum nr 9)
Marcin Garbowski (Gimnazjum nr 9)
Paweł Zdybel (Gimnazjum nr 15)
Magdalena Korżyńska (Gimnazjum 
nr 15)
NN (Gimnazjum nr 15)
Agata Wójtowicz (Gimnazjum nr 19)
Sylwia Kudlak (Gimnazjum nr 15)
Małgorzata Albrycht (Gimnazjum nr 15)
Magdalena Charmarz (Gimnazjum nr 19)

Prace plastyczne:

Marcelina Gęca (Gimnazjum nr 15)
Ewa Bogdan (Gimnazjum nr 15)

(prace w ca³oœci mo¿na 

przeczytaæ na stronie 

www.tnn.lublin.pl/elementarz)

FRAGMENTY REFLEKSJI UCZNIÓW 

GIMNAZJÓW PO OBEJRZENIU 

WYSTAWY "ELEMENTARZ"

MODLITWA (DZIECIOM MAJDANKA)

Aniele Boży Stróżu mój 
Ty już dłużej przy mnie nie stój
weź ich dusze w swą opiekę
weź ich dłonie w swoje ręce
i zaprowadź wprost do nieba
daj im tam kawałek chleba
a mnie
w noc cichą szepnij
że tam
     z Bogiem –
są bezpieczni...

Olga Grzesiuk (Gimnazjum nr 8)

DROGA EL¯UNIU! 

Lublin, dnia 6.06.2003
Mam na imię Ela i jestem uczennicą drugiej 
klasy jednego z lubelskich gimnazjów. 
Piszę ten list, aby dać wyraz uczuciom, któ-
re tkwią we mnie od niedawna. (...)
Wciąż pamiętam specyfi czny zapach 
baraku, panujący w nim półmrok i na-
pływające zewsząd głosy dzieci. To 
wszystko potęgowało we mnie strach, 
jednak ciekawość wzięła górę. Kiedy 
czytałam odciśnięte na glinianych ta-
bliczkach fragmenty opisów Majdan-
ka, widzianego oczami uwięzionych 
tam dzieci, zrozumiałam, jak wielkie 
cierpienia musiały one przejść. (...) 
Największe wrażenie wywarła na mnie 
jednak, usłyszana z jednej ze specjal-
nie przygotowanych „studni” piosenka 
zatytułowana przez organizatorów wy-
stawy „Pioseneczką Elżuni”. (...)
Wierzę, iż tam gdzie Jesteś teraz, jest Ci do-
brze, a na pewno lepiej, niż kiedyś na zie-
mi. Jednocześnie życzę sobie i wszystkim 
ludziom na świecie, abyśmy nigdy nie mu-
sieli przechodzić tego, co Ty, być ofi arami 
bezsensownych wojen.

Z najlepszymi życzeniami 
Elżbieta Szabelska.
Gimnazjum nr 13

***

(...) Wchodzę do baraku. Słyszę me-
lodię „Na Wojtusia z popielnika”, ale 
słowa inne, o obozie. Paradoksalnie 
mniej realne niż te o iskierce. Dlacze-
go tak jest? Dlaczego łatwiej przyswo-
ić fantazję, fi kcję niż prawdę potwier-
dzoną faktami? Nie wiem. Idę dalej. 
Małe pomieszczenie. Szafka. Czuję się 
jak w fi lmie, w którym detektyw wycią-
ga ze specjalnej szufl ady akta sprawy. 
Robię to samo. Tyle tylko, że tu nie ma 
akt przestępców, są akta ofi ar. Imię, na-
zwisko. Wiek. Kilka słów opisu. Data 
śmierci. Patrzę w okno. Za nim łąka. 
Plac obozowy. Kiedyś tragiczny, te-
raz nienaturalnie spokojny. Jest gorą-
co. Trawy kołyszą się lekko, mimowol-
nie, leniwie, idę dalej. Widzę drewniane 
tabliczki. Trzy języki. Jeden tytuł: Ele-
mentarz. Pierwsze wprowadzenie do 
życia. To samo w języku polskim, he-
brajskim i ukraińskim. Może właśnie 
dlatego te dzieci zginęły? Łączyły je te 
same wartości. Chwilę przeglądam. Pa-
trzę. W tle ciągle ta sama piosenka. Ko-
lejne pomieszczenie. Największe. Na 
samym środku szkielet wagonu. Ta-
kim samym zwożono na Majdanek lu-
dzi, także dzieci. Wewnątrz szkieletu li-
sta z nazwiskami nieletnich ofi ar obo-
zu. Nazwiska polskie, ukraińskie, ży-
dowskie. Pod ścianami baraku gliniane 
tabliczki. Na nich zapisane wspomnie-
nia Dzieci Majdanka. Sposób oświetle-
nia zmusza do spojrzenia w dół. Mimo-
wolnego zatrzymania się i przeczyta-
nia. Poddaję się temu. Czytam. Słowa 
są proste, niektóre naiwne inne szcze-
re do bólu. Wyznania graniczące z eks-
hibicjonizmem. Słowa. Po prostu kilka 
wyrazów odciśniętych w materiale. Ze 
względu na swoją autentyczność prze-
mawiają do mnie bardziej niż dziesiąt-
ki publikacji o obozach koncentracyj-
nych. Czytam. Słyszę jakiś głos. Idę 
w kierunku jego źródła. To kamien-
ny krąg - studnia bez dna. Wspomnie-
nie jednego dziecka. Opowieść o ży-
ciu w obozie. Trochę dalej druga stud-
nia, opowieść dziewczynki. Jest kolej-
na - niema. Tak. Nie wszyscy zdąży-
li przekazać swoje świadectwo. Nie 
wszyscy przeżyli. Czuję jak piosen-
ka zatacza krąg. Chwila przerwy i od 
początku. Wprowadza mnie w trans. 
Rytm przyjmowania informacji. Jesz-
cze ten zapach. Nie chcę dłużej. Boli 
mnie dusza. Nie potrafi ę zinterpreto-
wać wszystkiego co do mnie dociera. 
Nie umiem. Nie chcę. Nie rozumiem. 
Wychodzę. Na zewnątrz piękna pogo-
da. Słońce. Oczy przez kilka sekund 
przyzwyczajają się do światła.
„Elementarz” wprowadziła do mojego 
umysłu kolejne znaki zapytania. Wie-
lu rzeczy nie potrafi ę sobie wyobra-

zić, nie jestem w stanie. Nie wiem 
wielu rzeczy. Większości z nich nigdy 
się nie dowiem. Wiem jedno, nie chcę 
o tym zapomnieć. Nie mogę. Ze wzglę-

du na jedną studnię, tą 
z której nie wydobywał 
się żaden dźwięk.

Kamil Pyszniak
Gimnazjum nr 9

***

(...) Mnie osobiście zasko-
czył, może nieco zdziwił 
oryginalny sposób pre-
zentacji tej wystawy. I po 
jej obejrzeniu uświadomi-
łem sobie, jak wiele moż-
na powiedzieć nie używa-
jąc słów. Bo rzeczywiście poza krótkim 
wstępem ze strony przewodnika i pew-
ną ilością elementów słownych samej 
wystawy, jest ona całkowicie oparta na 
symbolice. Samo zaś słowo zawarte w 
tym montażu stwarza raczej specyfi cz-
ny klimat, jest tłem, akompaniamentem 
samej wystawy. (...)

Paweł Zdybel Kl. III
Gimnazjum nr 15 

***

(...) Gdybym miał 53 minuty czasu 
– powiedział sobie Mały Książę – po-
szedłbym w kierunku studni...(...) Mnie 
także chce się pić... Poszukajmy stud-
ni... Zrobiłem gest zniechęcenia: szuka-
nie studni na olbrzymiej pustyni jest ab-
surdem. Mimo to udaliśmy się w dro-
gę. Gdyśmy tak szli godzinami, mil-
cząc noc zapadła i gwiazdy zabłysły. 
Widziałem je jakby we śnie – miałem 
gorączkę z pragnienia. (...) I tak idąc, 
o świcie znalazłem studnię. (...) Stud-
nia, którą znaleźliśmy nie przypomi-
nała w zupełności studni saharyjskich. 
(...) Ta natomiast przypominała wiejską 
studnię. (...) To zadziwiające – powie-
działem do Małego Księcia – wszystko 
jest przygotowane: blok, lina, wiadro... 
Zaśmiał się, chwycił linę, puścił blok 
w ruch. Blok jęknął, zazgrzytał jak cho-
rągiewka na dachu po długotrwałym bez-
ruchu.  – Słuchaj obudziliśmy studnię 
i ona śpiewa... (...) W uszach dźwięczał 
mi śpiew bloku, a w falującej wodzie 
widziałem drgające słońce...”
Kiedy nasza grupa przekroczyła 
próg baraku, pani przewodnik pole-
ciła nam, abyśmy udały się do stud-
ni. Zdziwiłyśmy się. Szłyśmy mru-
żąc oczy gdyż nie przyzwyczaiły się 
one jeszcze do ciemności panującej 
w baraku. Studnia, którą ujrzałyśmy 
również przypominała wiejską stud-
nię. Jednak czegoś brakowało. Nie 
było przygotowanego bloku, liny ani 
wiadra. Mimo to studnia zbudziła się. 
I gdy tylko pochyliłyśmy się nad nią, 
tak jak Mały Książę i pilot, usłysza-
łyśmy głos. Przejmujący głos starszej 
kobiety. Wysłuchałyśmy wstrząsają-
cej opowieści osoby, która mając 12 lat 
przebywała w obozie na Majdanku. Ko-
biety, która nie nacieszywszy się jesz-
cze dzieciństwem musiała poradzić so-
bie z piekłem. Z piekłem, z jakim nie 
potrafi ło sobie poradzić wielu doro-
słych ludzi. Halina Birenbaum. Straci-
ła bliskich: mamę, brata. Stanęła oko 
w oko ze śmiercią, przez całą noc cze-
kała na nią w komorze gazowej. (...)
Przechodząc do kolejnej studni znów 
spodziewałam się  usłyszeć głos. Minę-
łyśmy tabliczkę z napisem „Henio Ży-
tomirski”. Byłam ciekawa jego histo-
rii. Lecz on nie mógł nam jej opowie-
dzieć. Jedynym pozostałym po nim śla-
dem, niemym śladem, są zdjęcia. Tym 
bardziej wstrząsnął mną widok czarnej 
pustki, którą zobaczyłam pochylając się 
nad studnią i patrząc w jej głębię. 
Studnia – niby zwykła, prozaiczna 
rzecz codziennego użytku, dziś już 
nawet nieco zapomniana, a jak wie-
le symbolizuje. Dla Małego Księ-
cia i pilota źródło życiodajnej wody. 
Dla nas źródło świadectwa przypo-

minającego nam o tych, którzy przez 
ludzką głupotę i pychę nie mogli cie-
szyć się dzieciństwem beztroskim 
i szczęśliwym – takim jakie mamy 
my. Musimy pamiętać o przeszłości 
i starać się wyciągać z niej wnioski. 
Nie możemy zapomnieć o tym, ze po-
kój zależy od nas. (...)

Sylwia Kudlak
Gimnazjum nr 15

***

(...) Po obejrzeniu wystawy ogarnął 
mnie wielki smutek oraz wzruszenie. 
(...) aż trudno uwierzyć że cos takie-
go kiedykolwiek miało miejsce. Śle-
dząc losy bohaterów wystawy zasta-
nawiałam się, jak małe dziecko może 
przetrwać cos tak okrutnego Przecież 
trzeba być bardzo silnym, aby móc 
chociażby żyć w takich realiach. Wie-
lu dorosłych ludzi nie przetrwałoby ta-
kiej męki, a co dopiero mówić o ma-
łych, bezbronnych istotach. Na pewno, 
każdemu po obejrzeniu wystawy nasu-
nęła się myśl: „Dlaczego?”, „Dlaczego 
ludzie tak okrutnie postępowali wobec 
siebie, dlaczego zabijali się nawzajem  
i odbierali ich dzieciństwo?” Na to py-
tanie trudno jest odpowiedzieć. Jedno 
wiem na pewno: nigdy nie należy rzą-
dzić czyimś losem.
(...) może ukazując takie wydarzenia 
młodym pokoleniom, część z nich na-
uczy się prawdziwie kochać i szano-
wać drugiego człowieka. W sercu każ-
dego byłego więźnia na zawsze pozo-
stanie pamięć o pobycie na Majdanku. 
Ja mam cudowne wspomnienia z dzie-
ciństwa, dzieci, które były więźniami 
obozu na zawsze zapamiętały kolczaste 
druty, pasiaki, rozkrzyczanych Niem-
ców, głód i śmierć.

Magdalena Korżyńska Kl. III
Gimnazjum nr 15 

LEKCJA Z "ELEMENTARZA"

(...) Ta wystawa uświadomiła mi 
(i chyba nie tylko mnie) ogrom trage-
dii czasów wojny. Ukazała, że te mi-
liony uśmierconych istnień to nie tyl-
ko statystyka wpisywana do książek 
historycznych, lecz miliony rozbudo-
wanych osobowości, każda posiada-
jąca jakiś potencjał, ambicję, umożli-
wiająca zmianę świata na lepsze. Wy-
stawa przedstawiła okrucieństwo woj-
ny, to jak kruche ludzkie życie, każ-
de różniące się od siebie, każde wy-
jątkowe, może trafi ć w niebyt w jed-
ną chwilę. Nie należy też zapominać, 
że każda śmierć to rozpacz całej rodzi-
ny i środowiska, w którym wychowy-
wała się każda unicestwiona jednostka 
- ogrom smutku, jaki łączył się z trage-
dią Holokaustu jest wprost niewyobra-
żalny. Jeszcze straszniejsze jest to, że 
wiele spośród ofi ar tego czasu to dzie-
ci - m.in. bohaterowie wystawy „Ele-
mentarz” - które ginęły na samym po-
czątku swojego życia. (...)

Marcin Garbowski
Gimnazjum nr 9
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